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Přidejte informační nebo propagační

textovou hodnotu na svůj obal



Úspora nákladů až do
množství  56 stran

VŠECHNY INFORMACE NA VAŠEM BALENÍ

Pomocí správné etikety můžete významně rozšířit 
množství textu na obalu. Tímto oznámíte na vašem 
výrobku hladce všechny požadované informace 
(přísady, původ, varování) v jakémkoli jazyce.

On-Pack Information poskytuje vícevrstvé etikety 
výrobcům v různých průmyslových odvětvích, myslí 
se tím např. společnosti v (agro) chemickém a farma-
ceutickém průmyslu nebo výrobci výrobků pro péči.

BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ VAŠICH PRODUKTŮ

Informační textová hodnota na obalu je něco, s čím 
společnosti denně bojují. Podle přísnějších (EU) právních 
předpisů jsou výrobci někdy povinni poskytnout více 
informací na svých obalech.

On-Pack Information na balení poskytují zákazníkům 
funkční etikety s přidanou hodnotou. Váš obal tedy 
odpovídá všem pravidlům týkajících se poskytování 
informací vaším zákazníkům. Protože dokážeme udělat 
téměř vše, dokážeme uspokojit každou potřebu.

Splnit všechny
požadavky pomocí

jednoho řešení



Nechte své výrobky

vyniknout  v regálech

ZVLÁŠTNÍ POZORNOST

Propagace na vašem obalu vám pomůže dosáhnout 
zvláštní pozornosti v obchodech. Váš produkt vinikne v 
regálech, což často vede k impulsivním a opakovaným 
nákupům. Prostřednictvím správného odkazu vytvoříte 
propojení k vaší značce.

Sedm z deseti rozhodnutí o nákupu v supermarketu se 
odehrává ve zlomku sekundy, zatím co zákazník stojí 
před regálem. Existuje spousta způsobů, jak stimulovat 
nákupy a vázání k vaší značce, pomocí propagace na 
vašem obalu.

Vytáhněte z vaší
propagace co nejvíce

NEKONEČNÉ MOŽNOSTI

Prostřednictvím obalu se dostanete ke koncovému 
uživateli a to i v případě, že si produkt koupil online. Je 
důležité vědět, co chcete pomocí propagace dosáhnout. 
Společným cílem je obohatit zákaznickou společnost.

On-Pack Promotions nabízí řešení pro výrobce v 
různých odvětvích. Myslí se tím např. v potravinářském 
průmyslu, v odvětví výroby alkoholických nápojů a v 
oblasti výroby výrobků pro péči.
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Osobní pozornost k vaši potřebě

Více než 150 let zkušeností a odborných znalostí

Všechny výrobní procesy ve vlastní firmě

Jedno kompletní řešení pro všechny vaše přání

Díky efektivní výrobě velmi výhodné


